
Dicas para escolher o tema da festa 

 

Quando chega a hora de fazer uma festa para os filhos, os pais tem que fazer muitas escolhas 

difíceis, desde qual buffet escolher até qual comida servir. Afinal, as primeiras festas das 

crianças são eventos importantes, tanto para elas quanto para os pais! Quem não quer que o 

filho se divirta muito e que tudo seja perfeito, não é mesmo?  

E quando o assunto é o tema a ser escolhido... É aí que a coisa fica complicada. O que fazer? 

Arriscar e escolher algo inesperado, ou apostar nos temas mais clássicos? Para ajudar com 

essas dúvidas, nós separamos para os pais algumas dicas de como escolher os melhores 

temas!  

 

Festas até 2 anos de idade 

Até os 2 anos, são os pais que decidem o tema da festa. Afinal, a criança ainda não consegue 

comunicar o que deseja! Por isso, vocês, como pais, devem decidir o tema, levando em 

consideração os gostos do aniversariante e a idade que ele está fazendo.  

Isso significa que você tem uma certa liberdade para escolher o tema perfeito! Em pouco 

tempo, seu filho começará a pedir os temas que ele quer, então por que não aproveitar esses 

primeiros anos e inovar nas decorações?  

Por isso, você pode fugir um pouco dos temas dos personagens, como princesas e heróis. 

Dessa forma, você poderá evitar uma repetição de temas nos anos seguintes, e fazer uma festa 

verdadeiramente única para o seu bebê!  

Quais são as alternativas, então? 

1) Tema Geral  

Você pode escolher um tema como circo ou fazenda para fazer a festa do seu filho. Com um 

pouco de criatividade na decoração, esses temas gerais podem ser incríveis e encantar os 

convidados!  

É possível inovar completamente, utilizando temas de aeroporto (caso seu filho goste de 

aviões), oficinas de carros, parque de diversões, piratas, marinheiros, futebol... As opções são 

muito variadas!  

2) Tema Simples 

Também é possível investir em temas inesperados e diferentes, como utilizar um objeto como 

tema decoração. Por exemplo, você pode fazer uma festa com tema de morangos, uvas, ou 

qualquer fruta que seu filho goste. Também pode utilizar animais, como cavalos, cachorros... 

Ou então apenas utilizar muitos objetos coloridos, como balões, fitas, tudo que chame a 

atenção das crianças! 

 

Festas a partir de 3 anos 



A partir dessa idade, você provavelmente já terá perdido os direitos de escolher o 
tema da festinha do seu filho. Aos 3 anos, eles já possuem gostos próprios e opiniões 
fortes. Assim, a festa provavelmente acabará sendo do tema que ele desejar. 

Muitas vezes, são escolhidos personagens ou filmes para crianças dessa faixa etária. 
Por isso, esteja preparado para fazer festinhas da Galinha Pintadinha, Patati Patatá ou 
Frozen.  

Seu papel como pai, nessa fase, é expandir os horizontes do seu filho. Por isso, 
apresente diversos filmes e séries, com personagens divertidos e atrativos, para que 
eles tenham bastantes opções para escolher! Apresente seus personagens favoritos, e 
veja se seus filhos também gostam deles.  

Esse processo de escolha de tema também é uma ótima oportunidade para criar um 
vínculo ainda mais forte com o seu filho!  

Esperamos que essas dicas sejam úteis na hora de escolher o próximo tema de festa! 
Curtam muito essa fase e aproveitem para relembrar os seus tempos de criança. Bom 
divertimento! 

 


